


















 الصف السادس اآلبتدائى                             التراث فى التارٌخ والجغرافٌا       

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 

 

 

 

 

 

 مرسً مطروح قبٌلة اوالد ..................غربٌة بمحافظة تعمل بحرفة الرعً فً الصحراء ال من اشهر القبائل التً -2

 الشهري. -5عابد.                       -4عامر.                  -3.                   علً -2

 من اشهر القبائل التً تعمل بحرفة الرعً فً الصحراء الشرقٌة قبل .................. -3

 الشاٌب. -5العجمة.                               -4.                             العبابدة -3     اوالد علً.                           -2

 اهم حٌوانات الرعً فً البٌئة الصحراوٌة ....................... -4

 الفهد. -5            الثعالب.             -4الكبش الجبلً.                     -3.                          االبل -2

 ٌوجد الذهب فً مناجم .................. بالصحراء الشرقٌة. -5

 السباعٌة. -5ابو طرطور.                      -4.                         السكري -3ام بجمة.                       -2

 ......تقوم صناعة حفظ وتعلٌب التمور علً اشجار ................. -6

  الصبار. -5.                        النخٌل -4المشمش.                        -3الزٌتون.                         -2

 حرفة .......................... هلً الحرفة الرئٌسٌة لسكان البٌئة الصحراوٌة. -7

 التعدٌن. -5.                       الرعً -4             الصناعة.         -3الزراعة.                           -2

 ٌتركز السكان فً منطقة ....... حٌث ٌتم تعدٌن الحدٌد. -7

 .البحرٌة الواحات -5السكري.                    -4ام بجمة.                        -3ابو طرطور.                    -2

 الصحراء البٌضاء فً واحة ..........................) سٌاح السفاري (ذب السٌاح من المناظر الخالبة التً تج -0

 الخارجة. -5.                   الفرافرة -4سٌوة.                 -3الداخلة.                   -2

 تنتشر الزراعة فً البٌئة الصحراوٌة فً مناطق ............. -9

 .الواحات -5استخراج الذهب.                     -4جبال البحر االحمر.                    -3التعدٌن.                      -2

  ٌستخرج البترول والغاز الطبٌعً من .............. الصحراء الغربٌة. -21

 شرق. -5      غرب .               -4               جنوب.        -3       .              شمال -2

 من مظاهر السٌاحة الدٌنٌة بالبٌئة الصحراوٌة زٌارة  دٌر سانت كاترٌن و ............... -22

 العٌون المائٌة. -5فنادق الواحات.                 -4.                    موسً جبل -3الصحراء البٌضاء.                -2

 من اهم الحبوب الغذائٌة فً البٌئة الصحراوٌة ............ -23

  التٌن الشوكً. -5.                 الشعٌر -4القطن.                     -3الدوم.                  -2

 / البٌئة الصحراوٌة الوحدة االولً

 الدرس الثالث  /  الموراد واالنشطة االقتصادٌة فً البٌئة الصحراوٌة
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 من الحٌوانات النادرة فً البٌئة الصحراوٌة .................... -24

 .الجبلً الكبش -5االغنام.                  -4عز.               الما -3االبل.               -2

 تعتمد صناعة .......... فً البٌئة الصحراوٌة علً صوف االغنام و وبر االبل. -25

 حفر الخشب. -5.              السجاد الٌدوي -4الحرٌر.                   -3المنسوجات.                -2

 والمشمش والزٌتون من ........................ٌعد النخٌل  -26

 الحبوب الغذائٌة. -5النباتات الصناعٌة.                 -4.                    الشجرٌة النباتات -3النباتات الطبٌة.                 -2

 ٌوجد البترول والغاز الطبٌعً فً سٌناء علً سواحل ................ -27

 خلٌج العقبة. -5.                  السوٌسخلٌج  -4البحر المتوسط.                   -3حمر.                 البحر اال -2

 توجد هضبة ابو طرطور ) الفوسفات ( بواحة ................ -27

 الخارجة. -5الفرافرة.                    -4سٌوة.                 -3.                  الداخلة -2

 صل كل معدن بمنطقة االستخراج فً الجدول التالً ...؟ -2س

 منطقة االستخراج                      المعدن             

 مناجم السكري بالصحراء الشرقٌة. -2 )         (   الحدٌد        -2

 ام بجمة فً سٌناء -3 )         (  الفوسفات     -3

 ابو طرطور بالواحات الداخلة بالصحراء الغربٌة. -4 )         (    المنجنٌز.   -4

 الواحات البحرٌة بالصحراء الغربٌة. -5 )         (     الذهب      -5

 

 

 

 تعد ................ من اهم المشكالت البٌئٌة فً البٌئة الصحراوٌة -2

 حركة االمواج. -5.                       السٌول -4االعاصٌر.                        -3الفٌضانات.                     -2

 ٌنخفض منسوب المٌاه الجوفً فً االبار بسبب االسراف فً استخدامها خاصة فً .............. -3

 االغراض المنزلٌة. -5          الشرب.             -4                    .      الزراعة -3              الرعً.           -2

 تؤدي حركة الرمال بفعل ................ الً اتالف الحقول الزراعٌة وتعطٌل حركة النقل. -4

 االمواج. -5     .                 الرٌاح -4المٌاه.                         -3االنهار.                          -2

 تؤدي حركة الرمال بفعل الرٌاح  الً ردم االبار  وزٌادة ................. -5

 .التصحر -5االمواج.                   -4التجارة.                      -3الزراعة.                      -2

 تقوم الرٌاح بتحرٌكها من مكان الً اخر, واحٌانا نحو االراضً الزراعٌة مما ٌفسد التربة.................. هً وجود كمٌة كبٌرة من من الرمال المفككة  -6

 .الرمال حركة -5تملح التربة.                   -4الجفاف.                   -3التصحر.                    -2

 نتاجٌة.................... هً تدهور التربة الزراعٌة وانخفاض قدرتها اال -7

  حركة الرمال. -5تملح التربة.                   -4الجفاف.                   -3                   التصحر. -2

 الدرس الرابع  /  تنمٌة البٌئة الصحراوٌة
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 من اهم المشكالت البٌئٌة فً البٌئة الصحراوٌة وتؤدي الً تدمٌر المبانً والطرق............ -7

 تملح التربة. -5.                     السٌول -4حركة الرمال.                     -3ندرة الماء.                       -2

 ............ هً تجمع كمٌات كبٌرة من مٌاه االمطار. -0

 تملح التربة. -5             .        السٌول -4حركة الرمال.                     -3التصحر.                       -2

 من اهم المشكالت البٌئٌة فً البٌئة الصحراوٌة التً تؤدي الً ردم االبار............ -9

 تملح التربة. -5السٌول.                      -4.                    الرمالحركة  -3ندرة الماء.                       -2

 البٌئٌة فً البٌئة الصحراوٌة التً تحدث بسبب تبخر المٌاه وترسب الملح علً سطح التربة ................من اهم المشكالت  -21

 .التربة تملح -5السٌول.                      -4حركة الرمال.                     -3ندرة الماء.                       -2

 وم.توجد محمٌة ................ فً الفٌ -22

 الصحراء البٌضاء. -5.                  الرٌان وادي -4جزر سالوجا.                     -3رأس محمد.                  -2

 سالوجا وغزال فً ...............جزر توجد محمٌة  -23

 .اسوان -5                      سٌوة.      -4جنوب سٌناء.                         -3الفٌوم.                         -2

 من مشروعات  الدولة لتنمٌة البٌئة الصحراوٌة حفر االبار العمٌقة فً مناطق االستصالح مثل مشروع ................... -24

 السالم. -5توشكً.                      -4الفرافرة.                      -3.                    العوٌنات شرق -2

 قامت الدولة بأنشاء سدود علً ............ التً تتعرف للسٌول وفقا السس علمٌة. -25

 الشروم. -5.                      االودٌة -4المنخفضات.                   -3الواحات.                   -2

 ............جنوبالدولة لتنمٌة البٌئة الصحراوٌة استزراع الكثبان الرملٌة التً تقع فً  جهودمن  -26

 .جزر غزال -5.                      شرق العوٌنات -4.                  سٌوة واحة -3.                  وادي الرٌان -2

 ننعرف للسٌول سد الروافعة فً وادي ..............من اهم السدود التً انشأتها الدولة علً االودٌة التً  -27

 الرٌان. -5.                            العرٌش -4النٌل.                            -3العالقً.                         -2

 ز بوجود كائنات حٌة ولها قٌمة ثقافٌة تقوم الدولة بحماٌتها................... مساحة محدودة من االرض او المٌاه او بعض المناطق الساحلٌة التً تتمٌ -27

 الواحات. -5االودٌة الجافة.                    -4.                       المحمٌة الطبٌعٌة -3الكثبان الرملٌة.                      -2
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 تعد .................. من الثروات الطبٌعٌة الي دولة لغناها بالموراد الطبٌعٌة من اسماك وامالح ومعادن ومصادر طاقة. -2

 .   البحار -5المزراع السمكٌة.                            -4البحٌرات العذبة.                           -3االنهار.                       -2

 .......الناس الذٌن ٌعٌشون بجوار البحار وعمروا سواحلها واعتمدول علً ثرواتها  فً معٌشتهم واعمالهم تسمً حٌاتهم بحٌاة ........ -3

    العرب. -5.                             البحر -4النٌل.                                -3البر.                                 -2

 ............شرٌط ساحلً قد ٌتسع او ٌضٌق تبعا القتراب الجبال او الهضاب من البحر, وٌتأثر مناخها واعمال وعادات سكانها بالبحر ..... -4

 البٌئة الزراعٌة. -5البٌئة الصناعٌة.                     -4.                   الساحلٌةالبٌئة  -3البٌئة الصحراوٌة.                  -2

 تمتد سواحل البحر المتوسط فً ........... مصر. -5

 غرب. -5جنوب.                   -4شرق.                      -3.                   شمال -2

 تمتد سواحلً خلٌج العقبة وخلٌج السوٌس فً ............. مصر. -6

 غرب. -5جنوب.                   -4.                     شرق -3شمال.                    -2

 تمتد سواحل البحر المتوسط لمصر من شرق مدٌنة ............. فً اقصً الشرق. -7

 .حالٌب -5طابا.                         -4.                    رفح -3السلوم.                    -2

 تمتد سواحل البحر المتوسط لمصر من شرق مدٌنة رفح  فً اقصً الشرق حتً غرب مدٌنة ............. غربا. -7

 .حالٌب -5طابا.                         -4رفح.                     -3.                   السلوم -2

 تمتد سواحل البحر االحمر لمصر من شرق مدٌنة طابا .............. -0

 .شماال -5جنوبا.              -4غربا.                -3شرقا.             -2

 لمصر من شرق مدٌنة طابا شماال حتً جنوب مدٌنة ................ جنوبا.تمتد سواحل البحر االحمر  -0

 .حالٌب -5طابا.                         -4رفح.                     -3السلوم.                    -2

 حدود مصر مع ..............تمتد سواحل البحر االحمر لمصر من شرق مدٌنة طابا شماال حتً جنوب مدٌنة حالٌب جنوبا, حٌث  -9

 .السودان -5السعودٌة.                    -4فلسطٌن.                  -3لٌبٌا.                   -2

 من قسمً البٌئة الساحلٌة الملطة علً البحر االحمر سواحل خلٌجً العقبة والسوٌس جنوب ............. -21

 هضبة العبابدة. -5االقصر.                  -4                    سٌناء -3البحر االحمر.                  -2

 تعد مدٌنة ............ من اهم مدن ساحل البحر المتوسط. -22

 طابا. -5.            السلوم -4الغردقة.                -3شرم الشٌخ.                    -2

 ن ساحل البحر االحمر.تعد مدٌنة ................. من مد -23

 السلوم. -5العرٌش.                 -4مرسً مطروح.                -3.               علم مرسً -2

  .................. هً ارض شبه مستوٌة السطح تمتد علً خط الساحل الً داخل الٌابس. -24

 الرأس االرضً. -5.                       ساحلً سهل -4الشرم.                                  -3الخلٌج.                           -2

 / البٌئة الساحلٌة الوحدة الثانٌة

 الخصائص الطبٌعٌة للبٌئة الساحلٌة الدرس االول /
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 بس وٌتصل بالبحر بفتحة واحدة... هو توغل لجزء من البحر فً الٌا............ -25

 الرأس االرضً. -5سهل ساحلً.                        -4                              الشرم.    -3.                          الخلٌج -2

 ٌق متعمق فً الٌابس.هو خلٌج ذو مدخل ض................  -26

 .االرضً الرأس -5سهل ساحلً.                        -4الشرم.                                  -3الخلٌج.                           -2

 ................. هو امتداد ارضً من الٌابس داخل البحر. -27

 الرأس االرضً. -5سهل ساحلً.                        -4.                                 الشرم -3الخلٌج.                           -2

 ٌج.................... وخلٌج ابً قٌر.من الخلجان التً توجد علً ساحل البحر المتوسط خل -27

 المكسٌك. -5العقبة.                       -4.                     العرب -3السوٌس.                       -2

 من الرؤؤس االرضٌة التً توجد علس ساحل البحر االحمر رأس ............... -20

 علم الروم. -5الضبعة.                         -4.                       بناس -3الحكمة.                           -2

 تتسع السهول الساحلٌة المطلة علً البحر االحمر كلما اتجهنا ................. -29

 شماال. -5   .          جنوبا -4غربا.                -3شرقا.             -2

 ٌتمٌز السهل الساحلً لخلٌج ........... بالضٌق بسببب اقتراب الجبال منه. -31

 المكسٌك. -5.                      العقبة -4العرب.                      -3السوٌس.                       -2

 ل البحر االحمر.ٌعد مٌناء ................. من اهم الموانئ الموجودة علً ساح -32

 ابً قٌر. -5.                     نوبٌع -4دمٌاط.                     -3االسكندرٌة.                    -2

 .................... هً عبارة عن تكوٌنات افرزتها حٌوانات بحرٌة دقٌقة علً طول امتداد ساحل البحر االحمر. -33

 .المرجانٌة الشعاب -5مٌناء شرم الشٌخ.               -4المنخفضات.               -3الكثبان الرملٌة.               -2

 تتمٌز البٌئة الساحلٌة بالمناخ المعتدل ............ -34

 صحٌحة.كل االجابات غٌر  -5.            العام طوال -4شتاء.              -3صٌفا.              -2

 تتعرض المناطق الساحلٌة المطلة علً البحر المتوسط لرٌاح شدسدة وامطار غزٌرة تعرف بالنوة فً فصل .................. -35

 الخرٌف. -5الربٌع.                   -4.                    الشتاء -3الصٌف.                   -2

 طوال العام و تعمل علً تلطٌف الجو خاصة فً فصل .............. تمتاز البٌئة الساحلٌة بهدوء الرٌاح -36

 الخرٌف. -5الربٌع.                   -4الشتاء.                     -3.                  الصٌف -2

 ٌعتمد الساحلً ................. وشمال سٌناء علً مٌاة االمطار فً الزراعة. -37

 الجنوب الغربً. -5الشمالً الغربً.                     -4.                    الشرقً الشمالً -3          الجنوبً الشرقً.     -2

 سبب ما ٌعرف ب ....... عندما تسقط االمطار بشدة علً السواحل ت-37

 (  السٌول                  -                  االعاصٌر                           -                  فاف الج                  -            )  الفٌضان 

 ٌعد حٌوان ................. من الحٌوانات التً توجد علً ساحل البحر االحمر. -30

 6 الكبش. -5الثعالب البرٌة.                           -4.                               البري القط -3االغنام.                               -2
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 متوسط اشجار ........... من االشجار التً تنمو علً ساحل البحر ال -39

 (  فالمانجرو                    -                   الزٌتون                    -                الشٌح                   -                رقد   الغ) 

 تنتشر الشعاب المرجانٌة علً ساحل .................... نظرا ................... المٌاه, و ................... حركتها. -41

 تمتد سواحل البحر المتوسط لمصر من شرق مدٌنة ............  فً اقصً الشرق حتً غرب مدٌنة ............. غربا. -42

 سواحل البحر االحمر لمصر من شرق مدٌنة .............. شماال حتً جنوب مدٌنة .............. جنوبا.تمتد  -43

 للبٌئة الساحلٌة خصائص طبٌعٌة مثل ...................   -44

 ( كل ما سبق                  –                 النبات الطبٌعً                  –                المناخ                 –              ) الموقع  

 تتمٌز السهول الساحلٌة المطلة علً البحر المتوسط ب ............  -45

 الشعاب المرجانٌة (                   –كثرة الجبال                       –                     الضٌق           –              واالنبساط االتساع) 

 تهب رٌاح شدٌدة وامطار غزٌرة شتاء فً المناطق الساحلً للبحر المتوسط وتعرف بأسم ............. -46

 التسونامً. -5                 البركان.        -4                        السٌول.    -3               .        النوة -2

 سل ...............تنتشر علً الساحل الشمالً الغربً لمصر سال -47

 البحٌرات البركانٌة. -5.                      الجٌرٌة التالل -4الجبال االنكسارٌة.                     -3الجبال البركانٌة.                   -2

 تمثل ................. المنتشرة علً البحر االحمر عامال مهما للجذب السٌاحً. -47

 الرٌاح. -5السٌول.                 -4النوات.                  -3.               انٌةالمرج الشعاب -2

 ن الرؤؤس االرضٌة المطلة علً البحر المتوسط رأس ..............م -40

 علم. -5جدربة.               -4بناس.                   -3.                علم الروم -2

 البحر االحمر بوجود ......................تتمٌز سواحل  -49

 .سبقما  كل -5ندرة االمطار.          -4الشروم والخلجان.                 -3الشعاب المرجانٌة.                  -2
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                                                                                                                      م.....................      2929قائد ثورة  -2

 مصطفً النحاس.   -5              مصطفً كامل.    -4              احمد عرابً.  -3           .    زغلولسعد  -2

 اعلنت انجلترا الحماٌة البرٌطانٌة علً مص عندما بدأت..............................-3

 حرب كرموز. -5الحرب العالمٌة الثانٌة.               -4حرب االستنزاف.              -3.                   االولًالحرب العالمٌة  -2

 م.2925.................... حماٌتها علً مصر فً دٌسمبر اعلنت  -4

 المانٌا. -5.                 برٌطانٌا -4تركٌا.                  -3فرنسا.                -2

                                                    .اعالن الرئٌس االمرٌكً.................. لمبادئه وهً حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها واستقاللها -5

 باٌدن. -5.                 ولسن -4بوش.              -3روزفلت.               -2

 مؤتمر............... هو مؤتمر عقدته الدول االوروبٌة بعد الحرب العالمٌة االولً للنظر فً االوضاع السٌاسٌة. -6

 لندن. -5المائدة المستدٌرة.                   -4.                  الصلح -3السالم.                   -2

                                                                             ......................م بسبب نفً سعد زغلول وزمالئه الً جزٌرة2929اندلعت ثورة  -7

 2- سٌشل.                      3- مالطة.                        4- سٌالن.                 5- كرٌت.

 7- تم اقامة مؤتمر الصلح فً مدٌنة.........................

 - لندن.             3- امستردام.               4- بارٌس.                    5- القاهرة.

                                                                                     ....................الثانٌة الً جزٌرة قامت برٌطانٌا بنفً سعد زغلول وزمالئه للمرة -0

 كرٌت. -5سٌالن.                  -4مالطة.                         -3.                      سٌشل -2

 2                                                                                                                    الوفد.كان...................زعٌم حزب  -9

 .زغلول سعد -5علً فهمً.              -4علً شعراوي.                 -3عبدالعزٌز فهمً.                 -

                                                                                     .المبادئ والقواعد التً تحدد نظام الحكم فً الدولة ................. هو مجموع -21

 الجالء. -5.              الدستور -4االحتالل.                  -3الدٌمقراطٌة.                  -2

 .2921وزٌرا........................ عام ل كان سعد زغلو -22

 .) العدل ( الحقانٌة -5البحرٌة.             -4الجهادٌة.                 -3.              ) التربٌة والتعلٌم ( المعارف -2

                                                                                                                         .م2917تولً سعد زغلول نظارة.......................  -23

 ) العدل (. الحقانٌة -5البحرٌة.             -4الجهادٌة.                 -3المعارف ) التربٌة والتعلٌم (.               -2 

 عمل سعد زغلول محررا فً جرٌدة....................... -24

 اللواء. -5الجمعٌة التشرٌعٌة.                 -4مصر الفتاة.                  -3               الوقائع المصرٌة. -2

                                                                                    م.2924تم انتخاب...................... عضوا بالجمعٌة التشرٌعٌة عام  -25

  .زغلول سعد -5علً فهمً.              -4علً شعراوي.                 -3عبدالعزٌز فهمً.                 -2

           ................                                                                                                             ول كاناول عمل اشتغل به سعد زغل -26

 ( وزٌر للحقانٌة. -5    المحاماة.    -4.       ر بالوقائع المصرٌةمحر -3   القضاء.   -2

                                          لمؤتمر الصلح ببارٌس ٌتكون من هذا الشخصٌات ماعدا...................كان الوفد المصري الذي سافر  -27

 الوحدة الثالثة  /  أحداث من التارٌخ المصري الحدٌث والمعاصر

 م2929ثورة الدرس الثانى  /   
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 سعد زغلول. -5.             علً فهمً -4علً شعراوي.                 -3عبدالعزٌز فهمً.                 -2

 المصرٌة. الوطنٌةساهم بنك مصر فً تموٌل المشروعات _ خلً بالك مصر هو .........         مؤسس بنك -27

 سعد زغلول. -5     .         حرب طلعت -4            علً شعراوي.     -3عبدالعزٌز فهمً.              -2

                                                                                  ادرك................. ان استقالل مصر البد ان ٌستند القتصاد قوي. -20

 سعد زغلول. -5.             حرب طلعت -4محمد فرٌد.                 -3مصطفً كامل.                 -2

 المحٌط ..............  توجد جزٌرة سٌشل ب -29

 القطبً الشمالً. -5            االطلنطً.     -4              .    الهندي -3    الهادي.         -2

                                                                                                    م الول مرة.      2929اشتركت............... فً ثورة  -31

   .المرأة -5       .    االقباط -4         الفالحون. -3العمال.              -2

 ارتبط اسم............... باالستقالل االقتصادي لمصر. -32

 سعد زغلول. -5.             حرب طلعت -4محمد فرٌد.                 -3مصطفً كامل.                 -2

                                                                                                     م.      2933فبراٌر  30........ تصرٌح ....اصدرت -33

   الهند. -5        امرٌكا.     -4       .       برٌطانٌا -3      فرنسا.      -2

 شكل الزعٌم...................... اول حكومة دستورٌة فً مصر. -34

 .زغلولسعد  -5طلعت حرب.              -4احمد عرابً.                 -3مصطفً كامل.                 -2

                                               م.2099من التحفظات االربعة لبرٌطانٌا بقاء الوضع فً السودان وفقا التفاقٌة ..................... -30

 االتفاق الودي. -5.                 الثنائًالحكم  -4لندن.                    -3                  العرٌش.    -2

 ..................... ٌعنً عدم تبعٌة مصر الي دولة اجنبٌة واعتمادها علً رؤوس اموال وطنٌة. -35

 استقالل مصر الثقافً. -5.            االقتصادياستقالل مصر  -4استقالل مصر العسكري.             -3استقالل مصر السٌاسً.             -2

                                                            ......................... ثورة شعبٌة شارك فٌها جمٌع طوائف الشعب المصري ضد االحتالل  البرٌطانً -36

 ♥ٌناٌر.  36ثورة  -5الثورة العرابٌة.                 -4ٌولٌو.                   34ثورة  -3.                 2929ثورة  -2

 م.2929م بمظاهرة.......................... فً مارس 2929بدأت ثورة  -37

 المرأة. -5.                    الطالب -4الفالحون.                       -3العمال.                       -2

 ).......................( م.2933فبراٌر  30عقب اصدارها تصرٌح  حقٌقٌامنحت برٌطانٌا مصر استقالال  -37

 م.2099وفقا التفاقٌة الحكم الثنائً  ...................من التحفظات االربعة لبرٌطانٌا بقاء الوضع فً  -30

  فلسطٌن. -5.                    السودان -4الصومال.                    -3لٌبٌا.                   -2

                                                                     م واجراء االنتخابات العامة. 2934من نتائج......................... وضع دستور  -93

 م.2933تصرٌح فبراٌر  -5.                الثورة العرابٌة -4              ٌولٌو.     34ثورة  -3.                 2929ثورة  -2

 .........................كان سعد زغلول عضوا فً الجمعٌة -41

 .التشرٌعٌة -5رسالة.                    -4االحرار الدستورٌٌن.                -3مصر الفتاة.                 -2

 (وزٌر الجهادٌة  –القضاء  –محرر فً الوقائع المصرٌة  –المحاماة  –ناظر المعارف رتب اعمال سعد زغلول من االقدم الً االحدث )  -42

2-....................  3-....................   4-.........  ............  5-......................   6-....................... 
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 االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة فً ظل االستعمار...............تذمر الضباط الشرفاء ) الضباط االحرار ( بسبب سوء احوال مصر  -2

 االلمانً. -5.                         البرٌطانً -4االٌطالً.                               -3الفرنسً.                         -2

 مؤسس تنظٌم الضباط االحرار ..................... -3

 محمد نجٌب. -5.                   الناصرعبد  جمال -4عبدالمنعم رٌاض.                      -3السادات.                       محمد انور  -2

 االقتصادٌة .................. 2963ٌولٌو  34ورة من اسباب ث -4

 انتشار الجهل والمرض. -5.                  انتشار الفقر -4فساد الحكام.                     -3االحتالل البرٌطانً لمصر.                    -2

 .................. توزٌع الثروات القومٌة بٌن المواطنٌن توزٌعا عادال. -5

 الدٌمقراطٌة. -5.                 االجتماعٌة العدالة -4                  االقطاع.   -3االحتكار.                     -2

 ..................... هً ان ٌحكم الشعب نفسه عن طرٌق نواب ٌتم انتخابهم. -6

 .الدٌمقراطٌة -5العدالة االجتماعٌة.                  -4االقطاع.                     -3.                    االحتكار -2

 ..................... 2963ٌولٌو  34ورة من االسباب االجتماعٌة لقٌام ث -7

 .سوء توزٌع الثروات -5ارتفاع االسعار.                  -4فساد الحكم.                     -3انخفاض الدخل.                   -2

 ............... 2963ٌولٌو  34من االسباب السٌاسٌة لقٌام ثورة  -7

 انتشار الجهل والمرض. -5انتشار الفقر.               -4غٌاب العدالة االجتماعٌة.                 -3.            االحتالل البرٌطانً لمصر -2

 لناصر....................... مجموعة من الضباط المعروفٌن بوطنٌتهم, تجمعهم اهداف مشتركة واسسه جمال عبد ا -0

 الدٌمقراطٌة. -5العدالة االجتماعٌة.                  -4االقطاع.                     -3.                    االحرار الضباطتنظٌم  -2

 ٌولٌو.................... 34من اهم االنجازات االجتماعٌة  ثورة  -9

   .الزراعًاالصالح  قانون -5     مساندة حركات التحرر الوطنً.       -4.           بناء السد العالً -3الغاء النظام الملكً.            -2

 ................ معناها تحوٌل ملكٌة شركة قناة السوٌس الً مصر. -21

  احتكار. -5  تورٌد.                         -4.                              تأمٌم -3تصدٌر.                             -2

 م.2963ٌولٌو  34مصنع الحدٌد والصلب بحلوان من اهم االنجازات ........................ لثورة  -22

 .االقتصادٌة -5االجتماعٌة.                              -4السٌاسٌة.                             -3الخارجٌة.                              -2

 .2963ٌولٌو  34م من اهم االنجازات ............. لثورة 2967شركة قناة السوٌس فً ٌولٌو  تأمٌم -23

 االقتصادٌة. -5العسكرٌة.                              -4.                            السٌاسٌة -3الخارجٌة.                              -2

 م.2963اهم االنجازات ................... لثورة  القضاء علً نظام االقطاع كان من -24

 االقتصادٌة. -5العسكرٌة.                              -4السٌاسٌة.                             -3.                             االجتماعٌة -2

 م.2963.... لثورة اقامة حٌاة دٌمقراطٌة سلٌمة تعد من اهم االنجازات ................. -25

 االقتصادٌة. -5العسكرٌة.                              -4.                            السٌاسٌة -3االجتماعٌة.                              -2

 م.2965تم عقد اتفاقٌة .................. بٌن مصر وبرٌطانٌا فً اكتوبر  -26

 .الجالء -5            .             السالم -4         كس بٌكو.                 ساٌ -3          العرٌش.                  -2

 م.2963تنوع مصادر االعداد العسكري والتسلٌح من االنجازات ................... لثورة  -27

 االقتصادٌة. -5.                             العسكرٌة -4السٌاسٌة.                             -3االجتماعٌة.                              -2

 م مساندة حركات التحرر الوطنً فً قارتً .................. و ....................2963من االنجازات الخارجٌة لثورة  -27

 افرٌقٌا واسترالٌا. -5        افرٌقٌا واوروبا.         -4.                        اسٌا وافرٌقٌا -3اسٌا واوروبا.                          -2

 االقتصادٌة بناء مصنع الحدٌد والصلب فً ................... 2963من انجازات ثورة  -20

 قطور. -5.                                 حلوان -4المحلة الكبري.                                  -3طنطا.                             -2

 م.2963ٌعد بناء السد العالً من اهم االنجازات .................. لثورة  -29

 .االقتصادٌة -5العسكرٌة.                              -4السٌاسٌة.                             -3االجتماعٌة.                              -2

 م2963ٌولٌو  34الدرس االول / ثورة  الوحدة الرابعة
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 اصدار قانون االصالح الزراعً وتحدٌد ملكٌة االراضً الزراعٌة من االنجازات ................ -31

 االقتصادٌة. -5العسكرٌة.                              -4             السٌاسٌة.                -3.                             االجتماعٌة -2

 من اهم االنجازات الدولٌة ) الخارجٌة ( اقامة وحدة بٌن مصر و .................... لكنها لم تستمر طوٌال. -32

 .سورٌا -5العراق.                                    -4الجزائر.                               -3فلسطٌن.                             -2

 م ثورة ..................2963ٌولٌو  34من اهم حركات التحرر الوطنً التً ساندتها ثورة  -33

 سورٌا. -5        العراق.                            -4.                              الجزائر -3لبنان.                             -2

 ٌعد .................... السبب الرئٌسً للعدوان الثالثً علً مصر. -34

 االهتمام بالكلٌات العسكرٌة. -5اتفاقٌة الجالء.               -4.                تأمٌم قناة السوٌس -3مساندة مصر لثورة الجزائر.             -2

 كل مما ٌلً ما عدا .......................... 2967ر فً اكتوبر دول العدوان الثالثً علً مص -35

 .اسرائٌل -5.                               السوفٌتًاالتحاد  -4فرنسا.                             -3انجلترا.                            -2

 ......................دخل العسكري لصالح مصر.من الدول المعارضة للعدوان الثالثً علً مصر وهددت بالت -36

  المانٌا. -5                .          روسٌا -4        .                    الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة -3      انجلترا.                   -2

 م.2977العدوان االسرائٌلً تعد ................ هً الدولة الدعامة السرائٌل ضد مصر اثناء  -37

 .االمرٌكٌةالوالٌات المتحدة  -5روسٌا.                                -4فرنسا.                             -3انجلترا.                            -2

 تم هزٌمة مصر فً حرب ................. -37

2- 2967                        .3- 2977  .                           4- 2974                       .5- 2929. 

 احتلت اسرائٌل شبه جزٌرة سٌناء بعد....................... -30

 م.2929ثورة  -5الثورة العرابٌة.                            -4.                  م2977عدوان  -3العدوان الثالثً.                     -2

 م.2977احتلت اسرائٌل .............. فً قلسطٌن بعد عدوان  -39

 .الشرقٌة القدس -5سٌناء.                   -4الضفة الغربٌة.                         -3هضبة الجوالن.                  -2

 م.2977احتلت اسرائٌل .............. فً سورٌا بعد عدوان  -41

 القدس الشرقٌة. -5سٌناء.                   -4الضفة الغربٌة.                         -3.                 والنالجهضبة  -2

 م.2977احتلت اسرائٌل .............. فً االردن بعد عدوان  -42

 القدس الشرقٌة. -5             سٌناء.      -4.                        الغربٌة الضفة -3هضبة الجوالن.                  -2

 بسبب نجاحها فً مساندة حركات التحرر الوطنً.للعالم العربً ا فً القضاء علً زعامة ............ م رغبته2977كان سبب العدوان االسرائٌلً عام  -43

 االردن. -5.                        مصر -4الجزائر.                                    -3سورٌا.                                  -2

 م.2963ٌولٌو  34اذكر اسباب قٌام ثورة  -2س

 اقتصادية                اجتماعية                 سياسية              

   

 م.2963ٌولٌو  34اهداف ( مبادئ ثورة  اذكر ) -3س

 اقامة                              القضاء علي                       
  

 م فً كل المجاالت.2963ٌولٌو  34اذكر انجازات ثورة  -4س

 الخارجي او الذولي  العسكري        السياسي          االقتصادي         االجتماعي     
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ة تنقل   عمالنا الخاصة أوجدنا منتديات كثي 
 صىلىل المصدر ال إشارة ل ادون 
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https://www.mostafashahen.com/ 

https://www.mostafashahen.com/
https://www.mostafashahen.com/
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